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AANGETEKEND 
 
Aan: De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te WP1 
 Postbus XXXX 
 WP1 
 
WP1, 9 september 2020 
 

Betreft: Rectificatieverzoeken op grond van artikel 16 AVG 
 

Geachte kerkenraad, geacht kerkenraadslid, 
 
Hierbij schrijf ik jou persoonlijk een brief. Ik kies ervoor om meteen tot de kern te komen en pas aan het eind duidelijk te 
maken waarom ik me genoodzaakt zie om jou en de overige leden van de kerkenraad een aantal verzoeken te doen.  
 
Nu ik over de door mij ter inzage opgevraagde documenten beschik, verzoek ik de kerkenraad (als 
verwerkingsverantwoordelijke), en daarmee de gemeente (de kerkenraad verwerkt gegevens in opdracht van de 
gemeente), om rectificatie van door de kerkenraad opgenomen onjuiste objectieve en subjectieve persoonsgegevens over 
mij. De onderstaande verzoeken doe ik op basis van wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
voorschrijft in artikel 16, artikel 12.2 en artikel 12.3 (als bijlage 1 toegevoegd). In deze brief gebruik ik geregeld aanduidingen 
voor documenten. Deze aanduidingen zijn jou, zo mag ik aannemen, volledig bekend vanwege de verklaring die namens 
jou door de Functionaris Gegevensbescherming AVG getekend is op 6 maart 2019. Die verklaring heb ik toegevoegd als 
bijlage 2. Omdat ik er waarde aan hecht dat je een aantal feiten heel direct kunt inzien, krijg je deze integraal en fysiek 
aangeleverd. 
 
Mijn verzoeken aan jou  en aan de kerk(enraad) zijn als volgt samen te vatten:  
 

1. Verzoek 1 handelt over onjuiste (zelfs medische) gegevens die de kerkenraad over mij verwerkt. In de hierna 
integraal overgenomen documenten 150409, 150411, 150612 en 151219 is door mij inzichtelijk gemaakt welke 
persoonsgegevens aantoonbaar onjuist zijn. Ik verwacht dat je dat rectificeert en aan mij aangeeft hoe je die 
rectificatie vorm wilt geven. Het verzoek om mijn instemming kan vervolgens aan me worden voorgelegd binnen 
de daarvoor gestelde termijn die ik aan het eind van deze brief noem en die ruimer is dan waar ik je wettelijk 
gezien aan mag houden. 

 
2. Verzoek 2 gaat over de verklaringen die de kerk((enraad)sleden)) hebben afgelegd. Op diverse data zijn er aan de 

gemeente, aan commissies (college van visitatoren en ICG), aan het Nederlands Dagblad, aan de rechtbank, aan 
het gerechtshof en aan de Autoriteit Persoonsgegevens verklaringen afgelegd door jou over de documenten die 
ik bij verzoek 1 heb genoemd en over veel andere documenten en over gebeurtenissen. Ik kies er nu voor om me 
te beperken tot de verklaringen over bovenstaande documenten, met daaraan toegevoegd de verklaringen over 
de documenten 151229 en 160415. Indien een vervolg nodig blijkt, zal ik overwegen deze lijst aan te vullen. De 
verklaringen die de genoemde zes documenten betreffen, zijn door mij weergegeven per document. De 
vetgedrukte verklaringen zijn evident (deels) onjuist en dienen door jou gerectificeerd te worden. Per document 
verwacht ik van jou een rectificatie van de gedane verklaring, waarbij je zowel de oude als de nieuwe tekst 
integraal opneemt. Van de desbetreffende documenten kun je kennisnemen op grond van de verklaring die de 
functionaris gegevensbescherming AVG heeft getekend op 6 maart 2019. Deze verklaring is opgenomen als 
bijlage 2 bij deze brief.  

 
3. Verzoek 3 betreft het correct informeren van de gemeente. Van jou verwacht ik de bereidheid om de 

verantwoordelijkheid op te pakken en aan de gemeente te laten weten dat de eerdere verklaringen onjuist 
waren. In plaats van alle losse informatie die door jou als lid van de kerkenraad is verspreid, beperk ik me in dit 
verzoek tot het rectificeren van de brief die door de kerkenraad en door jou als lid van de kerkenraad in november 
2018 aan de volledige gemeente is gestuurd. Ook deze brief (181122) is integraal opgenomen. Een voorstel voor 
rectificatie kan aan mij worden voorgelegd binnen de aan het slot van deze brief genoemde termijn.  
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Als aan een van de verzoeken niet wordt voldaan of als aan een van de verzoeken door een van de leden van de kerkenraad 
niet wordt voldaan, noopt de kerkenraad me opnieuw om me met mijn rectificatieverzoeken tot de rechter te wenden, 
waarbij ik dan niet gehouden ben aan de beperking tot enkel de genoemde documenten. De verantwoordelijkheid ligt 
namelijk bij de leden van de kerkenraad daar er in de afgelopen jaren door de kerkenraad zeer wisselende verklaringen 
zijn afgelegd bij diverse instanties over het bestaan van de documenten, over de inhoud van de documenten, over de 
juistheid van de documenten en over de verwerking van de documenten.  
 
Ik houd zowel de kerkenraad als ieder afzonderlijk lid van de kerkenraad, dus ook jou, aansprakelijk voor de gevolgen 
hiervan en de daaruit voortvloeiende geleden schade. 
 
Ad verzoek 1 
Hieronder volgen de vier documenten die gerectificeerd dienen te worden: 
 

1. Document 150409 betreft een schrijven van de preses van de kerkenraad, d.d. 9 april 2015, per mail aangeboden ter 
archivering: 

 
Concept_ Aantekeningen bij de brief G1 
 
Op paaszaterdag me nogmaals gebogen over alle correspondentie mbt G1. Dit ter voorbereiding 
extra KR smal en ivm afspraak een bijlage te leveren tbv archivering moderamen. 
 
Opnieuw getroffen enerzijds door de litanie van zware verwijten en beschuldigingen, in 
combinatie met het onjuist weergeven van feiten plus opblazen van gebeurtenissen. Anderzijds 
door het opgeroepen lijden van G1, haar gezin en familie, maar ook van KR leden. 
Mede naar aanleiding van een verhaal recent in Medisch Contact en commentaar daarop in het 
ND, is het onderscheid tussen diagnose (en gedrag) en lijden belangrijk : Het is goed een gesprek 
te allen tijde te starten met de liefde voor broeders en zusters. Daarnaast het functioneren als 
KR zelf kritisch te bezien. 
Die weg is bij uitstek bewandeld, met name de inspanningen van M1 en KR1. 
Dat alles overziende valt niet te ontkomen aan de vaststelling dat G1’s gedrag afwijkend is en 
niet normaal in het kerkelijk verkeer. Er lijkt sprake van een (niet uitgerijpte?) 
karakter structuur, die structureel in conflict komt met anderen en zich 
(secundair) ernstig gekwetst voelt en dan excuses eist. Zelfreflectie ontbreekt. 
Een diep autoriteit vraagstuk is, vermoed ik, niet uitgesloten. Als gevolg van 
deze gesteldheid worden allerhande gebeurde, dan wel vermeende feiten in 
een eigen (subjectief) daglicht geplaatst. G1’s waarneming conflicteert met 
hetgeen een andere partij (KR of wie dan ook) doet of zegt. Zo ontstaan er 
verschillende waarheden, die elkaar in een gesprek niet goed meer bereiken. 
Naast pastorale begeleiding en veel liefde lijkt me professionele, wellicht 
contextuele begeleiding, dringend gewenst. In de tussentijd dienst de 
kerkelijke gemeente niet verder te lijden onder, dan wel beschadigd worden 
door haar gedrag. De gevolgen voor haar man, kinderen en familie zijn groot. Een ‘normale’ 
kerkelijke doorstart, gesprekken en weer met elkaar verder leven lukt niet. 
 
Voorgeschiedenis van eerdere incidenten: 
De huidige setting is niet nieuw (precieze data verblijven in archief LC): 
 
- G1 nam uit onvrede over allerlei zaken afscheid als organiste +/- 2009 
- Wilde vergoed worden voor al haar inspanningen en kreeg honderden euro ’s mee bij 
afscheid 
(tot onbegrip bij andere organisten destijds) 
- Zat later ineens weer op het orgel, maar ….. 
- werd wegens hooglopende conflicten +/- 2011 voor een jaar op non-actief gezet ( LC) 
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- Kwam toch weer terug. 
- 2013-2014 opnieuw hooglopende conflicten (ook met VP1 en echtgenote) 
- KR verricht middels KR6 en G2 analyse – na gesprekken advies tot nieuwe liturgie structuur - 
eind 2014: opnieuw uitbraak 
 
Recente periode : begonnen met ‘baggermail’(term BP3) op 29/12/2014 
Daarin: zware verwijten aan KR, doorlopend onjuiste interpretaties en extrapolaties  
Voorbeelden uit de mail: 
-Jeugdbeleid. KR zou geen jeugddienst meer toestaan. Ergo: na mail van eind oktober met 
verzoek jeugddienst 21/12 heeft moderamen dit punt zeer uitvoerig met ds Vogel besproken op 
moderamen overleg13/11. Dit alles in een zeer drukke periode met beroep [dominee], extra 
verkiezing jeugdouderling, etc, etc. BP1 stond gepland voor een ruildienst op 21/12.Hij gaf aan 
dat het hem niet goed uitkwam, ivm voorbereiding, jeugd vooraf betrekken etc. Wilde wel 
graag een afspraak maken voor een volgende jeugddienst na voorbereiding samen met hem en 
jeugd CGK/GKV. Opmerkingen over G5 en Indiase dominee. Een punt waar G1 geen enkele 
bemoeienis had en niet vanaf hoorde te weten. 
-Kerkenraad zou bewust gemeenteleden demotiveren, Etc, etc, etc 
Vervolg 1: Betrokkenheid van personen, (oud) ambtsdragers (oa G2 en G7) , collega’s GSR 
(KR9, [……..], KR16) , consulent BP3, en wellicht nog anderen die via mail of mondeling van 
haar problemen richting KR op de hoogte gesteld worden. Weigering reguliere 
wijkouderlingen te aanvaarden voor pastorale begeleiding of gesprekken. Uiteindelijk 
gesprekken + verslag daarvan door M1/KR1 
Gespreksverslag zeer langdurig besproken binnen moderamen: grote waardering voor 
broeders, echter feiten weergave als onjuist en liefdeloos ervaren , gebrek aan zelfinzicht. 
Een persoonlijk voorbeeld uit verslag: 
-Preses als kil neergezet. Zou niet naar haar geluisterd hebben. De feitelijke toedracht was 
echter geheel anders. Nav de mail van 29/12 heeft preses op verzoek van scriba 2 huize G1 
gebeld om een afspraak voor een gesprek te maken op korte termijn, 8 januari. G8 aan de 
lijn, daar in alle rust mee besproken dat gesprek gewenst is. Dat gesprek over inhoud, maar 
zeker ook over gebezigde toon en verwijten zal gaan, daar deze manier van omgaan met elkaar 
niet goed is in de christelijke gemeente. G8 akkoord, datum vastgelegd en gesprek vriendelijk 
afgesloten. Enkele minuten later wordt preses door een hysterische G1 gebeld, die door de 
telefoon schreeuwt dat het alleen maar over de inhoud mag gaan, en het gesprek weigert. 
Etc, etc, etc. 
Vervolg 2: Nadat er door G8 en G1 een brief aan een gedeelte van de gemeente gestuurd is, 
volgt zaterdag middag 28 maart, een dag voor de viering HA op zondag 29/3, opnieuw een 
brief. Nu per mail gericht aan de smalle raad. Daarin beschuldigingen gericht aan de 
moderamenleden. 
Besloten wordt, mede nav reacties uit de smalle raad, de brief op 13/4 te bespreken. 
 

Document 150409 – vereiste rectificaties, met daarin o.a. verwerkt: 

• Vetgedrukte tekst dient gerectificeerd te worden. Zie bv. gespreksverslag dat is opgesteld door gemandateerden 
in opdracht van de kerkenraad, d.d. 18 februari 2015. 

• In dit document wordt ook een artikel van dr. Ignace Schretlen in het medisch vakblad Medisch Contact 
aangehaald. Dhr. Ignace Schretlen is bereid om u de juiste uitleg van zijn artikel te geven (in het afgelopen jaar heb 
ik diverse keren contact met hem gehad). 

• Een inmiddels ondergaan persoonlijkheidsonderzoek in het kader van mijn herstel, uitgevoerd door daartoe 
bevoegde en gekwalificeerde deskundigen, toont aan dat jouw verklaring over de bevindingen, observaties en 
diagnoses over mij onjuist is. 

 

2. Document 150411 betreft opnieuw een schrijven van de preses van de kerkenraad, d.d. 11 april 2015, per mail 
aangeboden met het oog op de vergadering van 13 april 2015: 

 
Van: KR-P1 
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Verzonden: zaterdag 11 april 2015 11:28 
Aan: [voltallige kerkenraad] 
CC: M1; KR-N1 
Onderwerp: Re: concept agenda extra KR 13/4 
Bijlagen: Onderligger voor kerkenraadsmal iz gesprekken G1.docx 
 
We hebben besloten daarvan de samenvatting die KR1 en M1 gemaakt hadden, met enige aanvulling, 
aan jullie door te sturen. 
 
Broeders,  
Afgelopen donderdag hebben we (door toevallige afwezigheid van Frank en Stephanie) de 
voorbereiding voor a.s, maandag smal met elkaar gedeeld. 
Voorts die avond een mooi bezoek van Dirk Wichers en Betteco Schenkel ivm nieuwe 
gemeenteproject. Zij zijn heel actief en positief met hun commissie aan de slag gegaan. 
Mbt de bespreking brief G1, waren verschillende documenten voorbereid. 
We hebben besloten daarvan de samenvatting die KR1 en M1 gemaakt hadden, met enige 
aanvulling, aan jullie door te sturen. 
Hartelijke groet 
KR-P1 
 

Tav het eerste punt, de brief G1, is het moderamen terughoudend geweest met verspreiden 
mail/verslagen. 
Niettemin is er ruimte om te delen, zoals eerder afgesproken. De broeders die voorafgaande stukken willen 
ontvangen, verzoek ik dit apart te mailen. 
 
Onderwerp: Uitleg tbv KR smal en tbv notulen. 
Aanleiding: 
28 december 2014 vraagt KR1 als contactpersoon Liturgiezaken KR onderwerpen aan te dragen 
ter bespreking met alle liturgieverantwoordelijken. 
29 december reageert G1 per mail met tal van onderwerpen. De toon is meer dan scherp en bij 
de haar voorgestelde onderwerpen benoemt ze tal van problemen met de kerkenraad die 
verder gaan dan liturgiezaken. 
29 december stelt scriba (KR-S2.1, aangeschreven als moderamenlid en adressant van mail 
KR1) dat vanwege de vorm eerst op andere wijze met G1 gesproken dient te worden. Dit wordt 
gesteund door het moderamen. G1 ziet een dergelijk gesprek niet zitten vanwege haar 
behandeling en die van G8 en het feit dat er niet inhoudelijk wordt gesproken over de 
onderwerpen die zij aandraagt.  
5 januari besluit KR smal dat M1 en KR1 in gesprek gaan met G1. G6 staat haar op haar 
verzoek bij. Deze gesprekken vinden plaats op 14 januari en 2 februari 2015. Gods zegen is 
gevraagd en de gesprekken zijn in goede harmonie verlopen. Hiervan is een uitgebreid verslag 
gemaakt waarin de volgende aanbevelingen zijn verwoord: 
Aanbevelingen:  
1) Verslag van dit gesprek, met name de aanbevelingen, wordt ingebracht door M1 in 
moderamen 19 februari 2015, en zal daarna ook nog besproken worden in kerkenraad. Daarna 
volgt terugkoppeling hiervan door KR1/M1 aan G1 en G6; 
2) Liturgiezaken: KR1 brengt het moderamen op de hoogte van de afspraken die er zijn (eerder 
aangenomen voorstel KR6/G2). Hij gaat daarnaast ook in gesprek met 
liturgieverantwoordelijken; 
3) Communicatie kerkenraad/moderamen: sneller acteren, meer/echt betrokken zijn, meer 
transparant zijn en naast inhoudelijk reageren ook juist aandacht hebben voor pastorale zorg 
die bij de persoon in kwestie (gelijktijdig) nodig kan zijn, nog even los van/of vooruitlopend op 
een inhoudelijke reactie; 
4) Er mag tevens een eenduidige communicatie worden verwacht die gebaseerd is op 
beleid/gezamenlijke afspraken en dus niet op ‘persoonlijke inbreng’ van moderamenleden. 
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Daar waar zaken fout gelopen zijn moet dit ook open en transparant gecommuniceerd worden 
aan betrokken personen en moet lering getrokken worden; 
5) Kerkenraad/moderamen: Er is sterke behoefte aan geestelijke leiding. Volgens G1 ontbreekt 
die. Daarin onderscheidt een kerkelijke leiding zich immers van een bedrijfsmatige. Het gaat om 
het verschil tussen ‘gezag en macht ’; 
6) Kerkenraad zal ruimte moeten bieden, en dat ook willen faciliteren, aan de verscheidenheid 
van geloofsbeleving die gemeenteleden hebben en daarmee ook op hun manier willen invullen. 
Dat moet zich uiten in daden en niet blijven steken in voornemens;  
7) Beleid kerkenraad: heldere argumentatie en bijbehorende communicatie omtrent 
besluitvorming (transparant zijn). Daar waar relevant betrokken personen 
betrekken/raadplegen alvorens tot besluitvorming te komen. Indien besluitvorming betrekking 
heeft op onderwerp dat qua uitvoer gedelegeerd is aan commissie, deze commissie in vroeg 
stadium raadplegen en daarmee betrekken bij besluitvorming; 
8) Moderamen: terughoudend zijn in onderwerpen behandelen die thuis horen (en afgehandeld 
kunnen worden mits duidelijk beleid/instructies voorhanden zijn) bij commissies; 
9) Er lijkt steeds gezocht te worden naar het gelijk/verklaarbaarheid van reacties etc, in plaats 
van naar het in liefde omkijken naar de ander; 
10) Aan de slag gaan met genoemde aandachtspunten uit de mail. G1 is bereid deze nog een 
keer ‘netjes’ te verwoorden, zodat ze wel geschikt zijn voor een KR-bespreking. 
Op concrete onderdelen zijn door KR1 en M1 al excuses gemaakt richting G1 en G6 over hoe 
dingen gelopen zijn en zijn er ook voorgestelde vervolgmaatregelen besproken. Toch blijft het 
daarmee onbevredigend voor met name G1, het vertrouwen is geschaad en het is niet voor het 
eerst dat toezeggingen niet nagekomen zijn. G1 geeft aan dat het ook niet voor het eerst is dat 
een vertrouwelijke email zonder overleg wordt doorgestuurd aan anderen. Het is ook niet voor 
het eerst dat iemand naar haar zeggen wordt geïsoleerd en buitengesloten van de gemeente. 
G1 geeft aan daarom een persoonlijk excuus te verwachten van betrokken moderamenleden. 
Het moderamen geeft aan dat de waarheid van G1 niet hun waarheid is en geen basis voor 
persoonlijke verontschuldigingen. 
Ten aanzien van haar taken (catechisatie en invulling liturgie/muzikale activiteiten) heeft G1 
eerder zelf aangegeven deze tijdelijk neer te zullen leggen. G1 licht dit als volgt toe: het al 
jarenlang ontbreken van ruimte en vertrouwen bij het uitoefenen van haar taken en bij het 
inzetten van haar kunnen en kennis maken het haar onmogelijk nog binnen de diensten actief 
te zijn. De mogelijkheid om onbekommerd en met liefde de Heere te mogen dienen met 
gekregen gaven wordt telkens opnieuw afgenomen. Deze moeiten, met daaraan voor het hele 
gezin gekoppeld de vraag of zij nog wel binnen deze gemeente lid kunnen blijven, maken het 
voor G1 niet mogelijk om op een juiste manier invulling te geven aan deze taken. Hier is 
gezamenlijk over doorgesproken en ook gezamenlijk de conclusie getrokken dat het voorlopig 
goed is, voor zowel G1 zelf als ook voor de belijdeniscatechisanten, wanneer zij deze taken nu 
nog niet hervat. Er zal eerst sprake moeten zijn van herstel van vertrouwen voordat invulling 
van deze taken weer aan de orde kan komen. 
In de gesprekken met G1 is allereerst over de inhoud van ‘haar’ onderwerpen gesproken. 
Daarna is over de vorm gesproken, de wijze van communiceren van G1. Hoewel haar intenties 
achteraf veelal goed blijken te zijn, lijkt zij zich niet bewust te zijn dat haar (schriftelijke) 
communiceren liefdeloos overkomt en anderen beschadigt. Vanuit Gods Woord hebben we 
G1 en onszelf voorgehouden hoe we met elkaar in liefde en verbondenheid en elkaar vergevend 
en dienend moeten benaderen. 
Naast bovenstaande zaken is in elk gesprek pastorale zorg geuit, besproken en aangeboden. 
Gedurende deze periode is deze door G1 afgehouden. Na de afronding van de gesprekken stond 
G1 hier weer voor open. 
In moderamen verband is verder doorgesproken over een eventuele reactie vanuit de 
Kerkenraad naar de gemeente. Dit omdat de gevoelens van G1 voor een deel openlijk 
waarneembaar zijn in de gemeente (door haar geschreven brief, gesprekken, stoppen met 
spelen en catechisaties). Daarnaast zijn er moeiten van anderen met het handelen van de 
kerkenraad en over het kerkverband. Het moderamen kwam als reactie uit op het schrijven van 
een ‘statement’ gericht aan de gemeente. Bij nadere beschouwing hadden enkele 
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kerkenraadsleden hun bedenkingen daarbij en is dit schrijven nog niet gepubliceerd. De 
verwachting is dat dit in de extra vergadering van 13 april wordt behandeld.  
26 maart 2015 
M1 / KR1 
 
Toevoeging Voorgeschiedenis van eerdere incidenten (exacte data verblijven in archief LC): 
- G1 nam uit onvrede over allerlei zaken afscheid als organiste +/- 2009 
- Wilde vergoed worden voor al haar inspanningen en kreeg honderden euro’s mee bij 
afscheid (tot onbegrip bij andere organisten destijds), zat later ineens weer op het orgel, 
maar ….. 
- werd wegens hooglopende conflicten +/- 2011 voor een jaar op non-actief gezet ( besluit 
LC) 
- Kwam toch weer terug. 
- 2013-2014 opnieuw hooglopende conflicten (ook via mail met VP1 en echtgenote) 
- KR verricht middels KR6 en G2 analyse – na gesprekken advies tot nieuwe liturgie structuur 
- eind 2014: opnieuw uitbraak 
 

Document 150411 – vereiste rectificaties, met daarin o.a. verwerkt: 

• Vetgedrukte tekst dient gerectificeerd te worden. Zie bv. verslag dat is opgesteld door gemandateerden in 
opdracht van de kerkenraad, d.d. 18 februari 2015.  

• Terughoudend is een mooi woord, maar verhult hier dat het echte verslag wordt achtergehouden;  

• Een besluit om een samenvatting te laten aanvullen door de preses is niet genomen;  

• Een besluit om het verslag, d.d. 18 februari 2015, ineens niet aan te leveren is ook niet genomen;  

• De gerichtheid op mij is suggestief, het waren zorgen die breder gedeeld en ondersteund werden, wat 
bovendien bekend was bij de kerkenraad en waar het nodige bewijs voor is; 

 

3. Document 150612 betreft opnieuw een schrijven van de preses van de kerkenraad, d.d. 12 juni 2015, toegestuurd aan 
alle leden van de kerkenraad en ook aan alle bijna-leden van de kerkenraad met het oog op de besluitvorming die zou 
plaatsvinden n.a.v. het gesprek tussen de bijna voltallige kerkenraad en G8 en G1, gehouden op 1 juni 2016 (zie ook 
statement van G8 en G1 van die datum). 

 
Van: KR-P1 
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 16:00 
Aan: M1 
Onderwerp: Fw: reflectie 
Bijlagen: Reflectie.docx 
 
Alsnog M1, 
Zopas abusievelijk niet in de lijst 
Hg 
KR-P1 
 
From: KR-P1 
Sent: Friday, June 12, 2015 2:41 PM 
To: [voltallige kerkenraad inclusief de nog te bevestigen nieuw aantredende ambtsdragers] 
Cc: [notulisten kerkenraad en moderamen] 
Subject: reflectie 
 
Beste allen, 
Zoals al even beloofd aan enkelen, bijgaand een gedachten vorming ten behoeve van smal 22/6. hartelijke 
groet 
KR-P1 

Inleiding 
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Samen met jullie heb ik me dit seizoen dienstbaar mogen weten aan Gods gemeente. Ik heb me 
daarin veilig gevoeld, ook al was er een grote hoeveelheid werk. Er is veel samengewerkt, veel 
gedeeld met elkaar, zowel op het moderamen, smal als breed. Er is veel wat goed mocht gaan: 
komst ds Haak, pastorale medewerkers, nieuw gemeente project. Ook was er verdriet: vertrek 
naar NGK , bezwaarde broeders en zusters bij synode besluiten en complexe zorgadressen. Zo 
direct voor de bevestiging ambtsdragers en wisseling van de wacht heb ik behoefte aan 
reflectie. Dat betreft met name het zorgadres van de fam G8 en G1. De gedachten daarover wil 
ik graag met jullie delen. Ook op weg naar de smalle vergadering van 22/6. Met een 
belangrijke vraag in het hoofd. We zijn kerkenraad (KR). Maar hoe en waarom mogen we tot 
besluiten komen over onze zuster? Wat zijn de feiten, wat zijn de maatstaven? 
 
Feiten 
Gezin G1: kinderen niet opvallend vrolijk of uitbundig, eerder timide. Man op de achtergrond 
met weinig eigen profiel, lijkt niet in staat leiding te geven aan het gedrag van zijn vrouw. 
Eerdere conflicten binnen het huwelijk en op [………..]. 
Liturgie: De huidige setting is helaas niet nieuw (exacte data verblijven in archief LC): 
- Zr G1 nam rond 2009 afscheid als organiste uit onvrede over allerlei zaken. 
- Had ernstige kritiek op mede musici, met name [……..]. 
- Wilde vergoed worden voor al haar inspanningen en kreeg honderden euro’s mee bij 
afscheid 
- Tot onbegrip bij andere organisten destijds 
- Zat later ineens weer op het orgel, maar ….. 
- Werd wegens hooglopende conflicten rond 2011 voor een jaar op non-actief gezet ( LC) 
- Kwam toch weer terug, maar …... 
- 2013-2014 opnieuw hooglopende conflicten, oa over podium en geluid. 
- VP1gooide handdoek in de ring en liet liturgie commissie gaan, hetgeen leidde tot 
disfunctioneren van de commissie en vertrek van de voorzitter, niet opgewassen tegen al het 
gedoe. 
- Voorjaar 2014: Poging tot reanimatie liturgie (cie KR6/G2). Advies tot nieuwe liturgie 
structuur, overigens zonder overdracht of follow up van de betrokken ambtsdragers ondanks 
verzoeken daartoe. 
- Eind 2014: opnieuw uitbraak. In 2015 na vertrek zr G1 en G5 ontstaat ondanks de grote 
werkdruk een opvallende rust onder liturgie coördinatoren 
Gesprekken op verzoek moderamen: KR1/M1. Tijdens die fase (mondeling M1) pastorale hulp 
aangeboden, echter de wijkouderlingen waren toen niet welkom, moderamen evenmin. Fam 
G8 en G1 maakt later zelf selectie voor KR9/KR10. 
Kerkelijk seizoen 2014-2015: informatie en meningen worden door G1 met vele kerkleden 
gedeeld. Vroegtijdig in ieder geval met G7, G6 en G2. Er is een indruk van gecoördineerd 
overleg met G5. Later stuurt de fam G8 en G1 een brief over hun onvrede naar een 30-tal 
adressen in de gemeente. Er wordt gedreigd met vertrek naar CGK. Ook op de GSR (oa brs 
KR9, KR16 en […….]) wordt uitvoerig de situatie aangekaart. Verder mail en/of telefonisch 
contact met predikanten BP3 en VP2. 
 
Eigen emoties 
De afgelopen weken moest ik me nogmaals verdiepen in de onverkwikkelijke situatie rondom 
G1. Daar heb ik allerlei emoties bij en een slechte nachtrust. Het laatste kwam vooral door 
heftige persoonlijke beschuldigingen, geuit tijdens het pastorale bezoek. De beschuldigingen 
grepen me aan, ook omdat die mijn vrouw betroffen. Zo werd ik ervan beticht m ’n functie 
thuis misbruikt te hebben door informatie over haar te delen. Dat acht ik een schandalige 
aantijging, die onjuist is. Ik deel nooit details, ook niet over patiënten, anders dan in algemene 
zin waar ik mee bezig ben. Tijdens het gesprek hanteerde G1 herhaaldelijk termen als: 
‘mijn/onze voorwaarden’ en ‘dit pikken we niet’. Ze draaide me de rug toe, weigerde me een 
hand te geven (in tegenstelling tot G8). 
Het heeft me goed gedaan de ontstane situatie met KR-S2.1, met het moderamen en met M2 
en KR6 te delen. Samen met de brs KR-S2.1 en KR10 heb ik op 4/5 een bezoek afgelegd. In het 
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gesprek werd de lijn gevolgd die we eerder met elkaar binnen de raad besproken hadden. 
Daarnaast heb ik persoonlijk niets tegen G1, nooit problemen gehad ook. Integendeel zou ik 
zeggen. Ik kan me niet anders heugen dan een normale relatie, zoals met de andere leden van 
onze kerk. De basisgedachte is vertrouwen, geen wantrouwen. 
Verder terugkijkend begon het verhaal met de heftige mail eind december 2014. Daarin waren 
bewust koppen als leugenachtig en demotiverend geplaatst. Ernstige verwijten aan de KR, let 
wel over zaken die G1 zelf niet eens aangingen. Met de kennis van nu, denk ik, was het 
verstandig geweest meteen samen met KR-S2.1 naar WA1 gereden te hebben voor een 
gesprek. In die zin betreur ik het zeer dat het zo gelopen is. Maar dan nog. Wat is toch de bron 
van de lange reeks conflicten en dit afwijkende gedrag ? Is het een vorm van narcisme? 
Narcisme, (zie ook Wikipedia bijvoorbeeld) kenmerkt zich door: 

• Opvallende behoefte aan bewondering, erkenning, aandacht, bevestiging. Overtuiging meer 
rechten te bezitten dan anderen, claimen van voorkeursbehandelingen of beloningen. 
Gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid. Altijd beter weten hoe iets moet. 

• In feite een compensatie voor een laag gevoel van zelfwaarde. 

• Weinig stabiele gemoedsrust met wantrouwen en onvermogen tot langdurige, 
vertrouwelijke relaties. Samen met gebrek aan wederkerigheid, jezelf opblazen en anderen 
afstoten (de ander is altijd fout) wordt dit de narcistische cirkel genoemd. 

• Onderontwikkeld inlevingsvermogen ten aanzien van behoeften of opvattingen van anderen. 

• Boosheid en woede aanvallen als iemand wel tegenspreekt of een spiegel voor houdt 

• Manipulerend claimend gedrag. Anderen gebruiken; jaloezie; complot denken. 

• Obsessie met fantasieën over succes, roem, macht, zowel fysiek als intellectueel 

• De bron kan de jeugd zijn waarin ouders de emotionele behoeften van hun kind 
verwaarloosden 
 Enkele gevolgen van dit handelen 

• Narcisten zuigen vaak anderen leeg door destructieve manier van werken 

• Zijn nooit tevreden; kunnen niet toegeven dat ze het verkeerd hadden 

• Missen inleving: weten niet wat ze anderen aandoen en zijn in essentie niet in anderen 
geïnteresseerd 
Het kerkenraadswerk 
In het ambt zijn er regels en afspraken die helpen bij lastige, complexe situaties. 

✓ Gesprekken op de KR zijn veilig (heb ik afgelopen seizoen in de raad diep mogen ervaren). 
✓ Als ambtsdrager kom je niet persoonlijk op bezoek. Je vertegenwoordigt God, zowel in liefde 

voor zijn kinderen als in het waken over de heiligheid van zijn gemeente. Troosten, bemoedigen 
maar ook vermanen gebeuren in het zelfde ambtsgewaad. 

✓ Een ouderling spreekt altijd namens de KR, terwijl de KR met één mond spreekt. 
✓ Verder is een belangrijke regel dat ook het pastoraal gesprek veilig is. Die bescherming geldt 

zowel de bezochte br(s) en/of zr(s) als de bezoekende ouderling(en). Verslagen maken van 
bezoeken (uitdelen of selectief mailen daarvan) is de bijl aan de wortel van het ambtsbezoek. 
De bescherming van deze regels acht ik groot. Het verbindt elkaar in Gods gemeente en maakt 
me als individu klein voor Hem. Liefde, medelijden en troost staan zo op één lijn met 
terechtwijzing. Ze vormen geen tegenstelling, maar versterken elkaar. 
Helaas is er een krachtige tijdsgeest, vol van emoties, die regels als knellend ervaart. Dat maakt 
de KR gevoelig voor emotie gedreven besluiten. De werkelijke grond onder KR besluiten mag 
echter niet op subjectieve gevoelens gebaseerd zijn, maar vindt de bron in waarneembare en te 
objectiveren feiten, gekoppeld aan Bijbelse uitgangspunten en gebed. Dat zijn onze enige, 
tevens de beste handvaten. Ook als die schuren met maatschappelijke ontwikkelingen of 
verlangens en frustraties van individuele kerkleden. 
Even een korte toelichting. Een en ander past in het beeld van de ‘personalized society’. Het 
individuele welzijn gaat daarbij boven alles. Het eist op ruwe, hoge toon tijd, kosten en 
inspanning van (ook kerkelijke) hulpverleners. In de gezondheidszorg heb ik van dichtbij 
compensatie modellen zien ontwikkelen. Een 3-tal voorbeelden: hoe verplaats ik me in de 
patiënt, hoe streef ik naar re- integratie, en waar nodig hoe de-escaleer ik fout gedrag. 
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In dit kader zijn de begrippen gedrag en waarheid boeiend. Wat is acceptabel gedrag, wat is 
waarheid? ‘Als ik het nou zo beleef of voel’. Toch is ons dagelijks gedrag als gelovige gebaseerd 
op Bijbelse uitgangspunten. Centraal staan liefde, zachtmoedigheid, veiligheid, elkaar 
vertrouwen (Galaten). De keerzijde noemt Paulus in 1 Kor 5. Duldt geen lasterpraat dat bederft 
de gemeente. Wanneer de basale Bijbelse norm van gedrag in de kerk met voeten getreden 
wordt, dan is er iets ernstigs aan de hand. 
Het kan twee dingen betekenen. Er bestaat twijfel over de basis en geldigheid van die (Bijbels 
afgeleide) regels. In de trant van : ‘afwijkend gedrag daar gaan we in deze tijd anders mee om ’ 
en ‘leiding van de kerkenraad, daar beslis ik zelf wel over’. Deze opstelling leidt tot een andere 
visie op het kerk zijn. Hier zijn gesprekken van belang om tot elkaar te komen. De tweede 
mogelijkheid is een stuk minder plezierig. Een br of zr weigert de kerkelijke afspraken te volgen 
en hanteert eigen gedrag codes. Gevolg: situaties in de kerk worden per mail en aan de 
keukentafel met velen gedeeld. Over ambtsdragers die hun roeping serieus nemen, wordt 
minachtend en beschuldigend gesproken. Het resultaat is funest: afwijkend gedrag wordt 
normaal, het aanzien van de KR daalt met iedere mail of brief in de gemeente. Waar zo de 
gemeenschappelijke (veilige) basis ontbreekt, worden kleine onbetekenende zaken ineens 
opgeblazen tot conflicten. Wanneer een KR dergelijk gedrag legitimeert, hoe goed bedoeld ook 
om de ‘vrede’ te bewaren, ondergraaft zij haar eigen uitgangspunten. 
Hoe is nu de situatie op enkele zorgadressen? Is er nog veiligheid in kerkelijke gesprekken, zijn 
er bindende afspraken hoe we met elkaar omgaan, nemen we als KR tijd om rustig te 
overleggen? Ouderlingen bezoeken zich een slag in het rond om aan alle verwachtingen te 
voldoen. Toch kraakt het door de vaak heftige en met beschuldigingen gepaard gaande 
eisen. 
Als moderamen hebben we enorm veel tijd besteed aan de ‘personalized care’ van de fam G8 
en G1. Hebben we misschien de keerzijde laten liggen: Gods liefdevolle vermaningen en vragen 
als hoe gedraagt onze zuster zich in de kerk. Is er nog respect voor de ouderlingen? Wat 
verbindt in plaats van wat verdeelt ons? 
En waar blijft het inzicht, het nadenken over haar eigen rol in het ontstaan van het lijden? 
Kortom ze voelt zich slachtoffer, aanvaard gezag van de KR niet en uit beschuldigingen. 
Maar waar is de zelfreflectie? 
Conclusies: 

• De basis houding is het liefdegebod: God liefhebben boven alles, je naaste als je zelf. 

• Ik ervaar een diep gevoel van medelijden en onmacht. 

• In de loop van het afgelopen seizoen ben ik me in de contacten met G1 toenemend onveilig 
gaan voelen. 

• De talrijke feiten, waarnemingen en recente gebeurtenissen rechtvaardigen de conclusie dat 
het gedrag van G1 ernstig afwijkend is. Het vertoont kenmerken die zeer wel zouden kunnen 
passen bij een NPS, narcistische persoonlijkheid stoornis. Het lijkt me dringend gewenst dat 
zij op korte termijn professionele hulp zoekt. Daarnaast zou zij in de kerk een personal coach 
kunnen vragen die haar en anderen behoedt voor verdere schade. 

• Het is onverantwoord G1 weer een vaste leidinggevende of belangrijk representatieve taak 
in de gemeente te geven. Incidentele of kortdurende projecten zijn wel geschikt 
daarentegen, gezien haar bijzondere muzikale gaven. Daarbij valt te denken aan christelijke 
feestdagen of een belijdenisdienst. 
 

Document 150612 – vereiste rectificaties, met daarin o.a. verwerkt: 

• Vetgedrukte tekst dient gerectificeerd te worden. Zie bv. verslag dat is opgesteld door gemandateerden in 
opdracht van de kerkenraad, d.d. 18 februari 2015, zie besluit van 21 mei 2015, zie de kerkenraadsadviezen van 
3 en 12 juni 2015; 

• Ik was al jaren geen lid van de liturgiecommissie. Er waren wel terugkerende spanningen tussen de 
liturgiecommissie en de uitvoerenden. KR6 en G2 hebben daartoe een nieuwe werkwijze opgesteld die is 
overgenomen door de kerkenraad, maar waarvan de werking echter werd geblokkeerd;  

• Het is kwalijk dat ook onze kinderen door jou zo beschreven worden. Ik denk dat onze kinderen juist een actief 
en betrokken kerkleven hebben en zich geregeld durven ‘laten zien’. Dat dat niet met de nodige poeha gepaard 
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gaat siert hen juist en is niet een reden om ze derhalve te beschrijven zoals nu gedaan wordt; 

• KR10 was onze wijkouderling, van selectie is dus geen sprake;  

• In maart 2015 hebben G8 en ik een mail met daarin verdriet verwoord (zie 150311) aan enkele adressen 
verstuurd. Deze weergave van de kerkenraad, in casu van jou, is suggestief;  

• Een inmiddels ondergaan persoonlijkheidsonderzoek in het kader van mijn herstel, uitgevoerd door daartoe 
bevoegde en gekwalificeerde deskundigen, toont aan dat jouw verklaring over de bevindingen, observaties en 
diagnoses over mij onjuist is. 

 

4. Document 151219 betreft opnieuw een schrijven van de preses van de kerkenraad, d.d. 19 december 2015. De preses 
maakt aan de kerkenraadsleden duidelijk waarom hij niet langer kerkenraadslid wil zijn. De kerkenraad accepteert zijn 
uitleg woordelijk en neemt deze daarmee over.  

 
Van: KR-P1 
Verzonden: zaterdag 19 december 2015 19:31 
Aan: [voltallige kerkenraad] 
CC: M1 
Onderwerp: Toelichting 
Bijlagen: toelichting.docx 
 
Brs, 
 
Na rijp beraad en overleg heb ik besloten per 1/1 a.s. terug te treden als preses (niet uit het ambt). 
Gezien alle ziekenhuis drukte was het er praktisch wellicht toch een keer van gekomen, maar dat is niet de 
hoofd reden. 
 
Het kost me moeite het mailtje eruit te doen, heb het een poos voor me uitgeschoven. 
Nu toch maar omdat ik door het werk pas volgende week weer in de kerk ben, en jullie dan weer zie of 
spreek. 
 
Hartelijke groet 
KR-P1 
ps: de diaconie zal ik later kort op de hoogte stellen, zonder de bijlage. 
 

Geachte broeders ouderlingen 
Steeds heb ik het vertrouwen gehad dat een tijdrovende preses functie met mijn werk te combineren was. 
Ik heb er kracht voor gekregen en ben er dankbaar voor. 
Er waren de laatste anderhalf jaar veel goede momenten, tal van vergaderingen in jullie midden waar ik 
met plezier en dankbaarheid op terugkijk. Maar er waren ook problemen. In vorige periodes, ook als 2e 
preses bij VP1, heb ik nooit de drukte en emoties meegemaakt van de laatste tijd. Desondanks ben ik vol 
goede moed aan het nieuwe seizoen begonnen, met M3 in ons midden. Helaas kwam na de zomer een 
verandering. Het affakkelen van de liturgiecommissie op 17 september, nota bene in aanwezigheid van 
een moderamen lid, was een domper. Dat zich daarna een ‘wegkijk’ houding in de kerkenraad 
manifesteerde, heeft me geschokt. Het bleek bijvoorbeeld niet mogelijk een brief van KR1 te bespreken. Een 
zeer consciëntieuze broeder, die vorig jaar nog ouderling was. Hij heeft een belangrijke boodschap 
verwoord, die onbesproken bleef. Dat bouwt niemand op. De kerkenraad niet, de nieuwe predikant niet, 
mezelf en het thuisfront ook niet. Uiteindelijk ook de gemeente niet. Met KR26 en KR-S2.1 heb ik op 
donderdag 10/12 hierover gesproken. Afgelopen week ook met M3. Dank voor jullie steun, broeders. KR26 
vroeg me waar het al die tijd over gaat? Een vraag, die ik aanvankelijk niet goed kon beantwoorden. 
Inmiddels is me duidelijk dat er een aantal zaken spelen. 
G1 heeft naast bijzondere muzikale gaven een niet te verzadigen honger naar bevestiging en aandacht. 
Meestal volgt een dergelijk gedrag uit grote onzekerheid. Het afdekken daarvan door eisende aandacht 
is een motor die steeds brandstof nodig heeft. Die wordt gevonden in aandacht en waardering voor 
prestaties. Conflicten over al dan niet vermeende fouten (van anderen) liggen steeds op de loer. 
Autoriteit of tegenspraak druisen in tegen het karakter. Naar mijn inschatting heeft de begeleiding door 
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kerkenraadsleden weinig opgelost. Het heeft de procesgang gestimuleerd in plaats van af te buigen naar 
normale proporties. De kerkenraad is zelf met haar aan de slag gegaan en er is geen professionele hulp 
ingeschakeld. Dat beschouw ik als gevaarlijk, voor haarzelf en voor andere leden van onze 
kerkgemeenschap. Hoewel G1 zich verbaal en met brieven/mails misdraagt en anderen beschadigt, heb ik 
in de eerste plaats vooral medelijden. Het gedrag volgt uit een karakterstoornis. 
 
Het gedrag van G5, ook een begaafde broeder, daarentegen is me een raadsel. Wellicht leven er frustraties 
uit vroegere periodes. Zijn reactiepatroon en woordkeuze zijn primair. Zoals hij in een gesprek eens zei: ‘Als 
m’n broertje iets vervelends doe, sla ik hem ook op z ’n bek’ en later in gesprek met M3 en ondergetekende: 
’de kerkenraad maakt er een klerezooi van’. Het is voor mij taal van de straat die in het kerkelijk verkeer niet 
thuis hoort. 
 
Het feit dat G1 en G5 elkaar gevonden hebben door steeds op het zelfde moment hun brieven of mail te 
sturen, maakt het nog ingewikkelder. Zij wantrouwen bij herhaling het functioneren van de kerkenraad en 
richten dit persoonlijk op enkele KR leden. Het koppelen van elkaars bezwaren is op zijn minst vreemd. Dat 
de een niet aan het HA gaat omdat de ander een conflict heeft met de KR is voor hen blijkbaar 
gewoonte geworden. Ik zie dat als ontheiliging van het HA. Dat er ook met andere gemeenteleden over 
dit soort zaken gesproken wordt, wat mij weer bereikt op een huisbezoek, beschouw ik als laster en 
daarmee tuchtwaardig. Een wijze broeder, nu niet in de raad, noemde het gedrag van onze zr onlangs een 
giftige wortel die heel de gemeente beïnvloedt. 
 
Dit stelt de kerkenraad voor de vraag wat de opstelling van de raad behoort te zijn wanneer brs en zrs de 
raad wantrouwen, hun wantrouwen persoonlijk maken door laster en zich bij herhaling in woord en 
gedrag misdragen. 
 
Het is te verwachten dat kerkenraadsleden in complexe situaties verschillend denken. Sommigen hebben 
veel , bijna eindeloos geduld. Anderen zijn gewend fout gedrag als zodanig te benoemen, zonder het de 
persoon zelf aan te rekenen. In die zin heeft KR1 het mooi verwoord in zijn recente brief. De persoon is ons 
lief, maar niet het gedrag. In de praktijk levert een combi van nuanceringen bijna altijd winst op. Je leert als 
ouderlingen van elkaar en vindt samen in gebed en gesprek de weg als kerkenraad. Zo heb ik samen met 
jullie ook geleefd in de raad. 
 
Toch: is er nog vermaning en tucht? Het gaat hier om de belijdenis dat we allen zondaars zijn en allen leven 
van Gods genade. Durven we in deze tijd nog te benoemen dat iets fout is. Of zijn we zo gewend aan het 
dagelijkse ‘framen’ van allerlei gedrag dat we niet anders meer kunnen dan ongemakkelijk toedekken 
wat kwaad is? 
 
Een belangrijke vervolg vraag: is het geoorloofd beschadiging van gemeenteleden toe te staan, zelfs te 
faciliteren? In mijn professionele omgeving speelt primam non nocere een grote rol. Doe alles wat je 
kunt voor het welzijn van een ander, maar beschadig hem of haar niet. In de kerk gebeurt nu het 
omgekeerde. We laten schadelijk gedrag toe door de taken van onze br en zr niet te begrenzen. We 
horen iedere zondag de wet als tien woorden van leven, maar wat doen we ermee in de gemeente? 
Persoonlijk zie ik ons allen als zondaren, waarbij God genadig vergeeft. Dat is geen rem , maar juist een 
aanmoediging om elkaar in liefde te vermanen, wat ten goede komt aan heel de gemeente. 
 
Broeders, voor mij is er een grens bereikt. 
 
Tegen deze achtergrond kan ik als preses geen verantwoordelijkheid meer dragen voor wat zich de laatste 
tijd heeft afgespeeld en hoe de raad daar mee is omgegaan. 
 
Ik denk dat de kerkenraad en predikant gebaat zijn bij een verdere bezinning. Belangrijk daarin lijkt me 
geloofsmoed. Doe de dingen zoals het hoort, kijk nooit weg. Wellicht is een nieuw moderamen een 
verstandige optie, of kan het zonder deze bestuurslaag. De tijd zal het leren. 
 
Hartelijke groet, KR-P1 
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Document 151219 – vereiste rectificaties, met daarin o.a. verwerkt: 

• Vetgedrukte tekst dient gerectificeerd te worden.  

• Op 24 december 2015 heeft KR1 aangegeven/erkend zijn brief, d.d. 2 november 2015 (151102) op verzoek 
van KR-P1 en diens vrouw te hebben geschreven;  

• De brs. KR6, KR9 en M1 hebben in augustus het verslag van gesprekken aan de kerkenraad voorgelegd, zie 
document 150824. Bovenstaande verklaringen zijn niet in overeenstemming met verslag van de kerkenraad;  

• Als jij vindt dat bovenstaande verklaringen juist zijn, is het bewijs daarvan uiteraard nodig;  

• Een inmiddels ondergaan persoonlijkheidsonderzoek in het kader van mijn herstel, uitgevoerd door daartoe 
bevoegde en gekwalificeerde deskundigen, toont aan dat jouw verklaring over de bevindingen, observaties en 
diagnoses over mij onjuist is;  

 
Ad verzoek 2 
Hieronder vind je de verklaringen die op diverse data o.a. namens jou door de kerk(enraad) zijn afgelegd bij verschillende 
instanties, maar ook aan de gemeente en aan kerkelijke commissies. Bovendien is er ook nog een en ander namens jou 
verklaard in het Nederlands Dagblad en in het Reformatorisch Dagblad. Hieronder beperk ik me echter tot de verklaringen 
die gedaan zijn over de documenten 150409, 150411, 150612, 151219, 151231 en 160415. Ik wil graag inzichtelijk maken 
hoe en wanneer de verschillende verklaringen gedaan zijn. Daarom volgt er nu eerst een korte uitleg/leeswijzer, waarna 
ik de verklaringen (overigens niet uitputtend) over elk van de zes documenten voor je op een rijtje zet. Daar je de volledige 
beschikking hebt over alle documenten op basis van de verklaring van 6 maart 2019 van de Functionaris 
Gegevensbescherming, raad ik je aan waar nodig de genoemde documenten in te zien. Mocht dat te arbeidsintensief zijn, 
dan kun je de documenten ook vinden op de website www.mijnkerkinorde.nl en is er bij de eigenaar van de website voor 
jou en andere kerkenraadsleden zo nodig voor intern gebruik een leeswijzer te verkrijgen. Ik beperk me tot de volgende 
verklaringen die door de kerk(enraad) op schrift zijn gesteld (jj-mm-dd):  
 

Document Inhoudsindicatie                                                          Instantie / pers(o)on(en) 
  

180127 De kerkenraad geeft op 27 januari 2018 aan waarom er niet voldaan wordt 
aan mijn inzageverzoek van 29 december 2017 (document 171229) 

 
G1 

180514 De kerk(enraad) voert op 14 mei 2018 verweer tegen het inzageverzoek dat 
ik ter beoordeling heb voorgelegd aan de rechter, zie document 180307 

 
Rechtbank Rotterdam 

180711 De kerk(enraad) voert op verweer tegen de inhoudsopgave die door de 
rechter aan beide partijen is overlegd, zie document 180527. Het verweer 
heeft diverse bijlagen. 

 
Rechtbank Rotterdam 

180711.4 Bijlage 4 van het verweer van de kerk(enraad) op de inhoudsopgave zoals 
overlegd door de Rechtbank 

 
Rechtbank Rotterdam 

180711.5 Bijlage 5 van het verweer van de kerk(enraad) op de inhoudsopgave zoals 
overlegd door de Rechtbank 

 
Rechtbank Rotterdam 

181119 Op 19 november 2018 gaat de kerk(enraad) in hoger beroep tegen de 
uitspraak van de rechter om te voorkomen dat de documenten 151219 en 
151231 aan  mij overlegd moeten worden 

 
 
Gerechtshof Den Haag 

181122 Op 19 november 2018 stelt de kerk(enraad) een brief op en verstuurt deze 
aan de gehele gemeente. De meeste leden hebben deze op 22 november 
ontvangen. 

Gemeente GKV WP1 

190306 Op 6 maart overlegt M1 zijn volledige dossier aan de kerkenraad. De 
kerkenraad tekent voor ontvangst en tekent ook voor het toegankelijk 
maken van het volledige dossier aan alle leden van de kerkenraad.  

M1  
Gerechtshof Den Haag 
 

190508 De kerk(enraad) voert verweer op het incidenteel appel dat door mij is 
ingesteld (zie documenten 190313 voor incidenteel appel), en levert dit aan 
bij het gerechtshof op 8 mei 2019 

 
Gerechtshof Den Haag 

190928 De kerk(enraad) legt verantwoording af bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
tijdens een hoorzitting op 28 september 2019 

Autoriteit 
Persoonsgegevens 

191223 De kerk(enraad) legt op 23 december 2019 verklaringen over de inhoud en 
verwerking van mijn persoonsgegevens nadat een datalek is ontstaan bij de 

 
Autoriteit 

http://www.mijnkerkinorde.nl/
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uitvoering van het arrest van het gerechtshof Persoonsgegevens 
 

   
Verklaringen over document 150409 (vetgedrukte verklaringen zijn onjuist – zie integrale tekst bij verzoek 1) 
180127: alle overige informatie die u vraagt betreft geen registratie van persoonsgegevens 
180514: dit document bestaat niet én er is geen sprake van verwerking van persoonsgegevens 
180711 (bijlage 4): Preses adviseert moderamen over eiseres. 
180711 (bijlage 5): Wordt niet door de kerkenraad verwerkt. Geen vastgesteld document 
190306: scriba verklaart dit document te hebben ontvangen en deze beschikbaar te stellen aan de leden van de 
kerkenraad 
190829: er is geen sprake van verwerking van (onjuiste) persoonsgegevens. 
191223: Er is uitsluitend sprake is van juiste gegevens, van juiste verwerking die passend is voor een 
kerkgenootschap, en van slechts één betrokkene 

 

Verklaringen over document 150411 (vetgedrukte verklaringen zijn onjuist – zie integrale tekst bij verzoek 1) 

180127: alle overige informatie die u vraagt betreft geen registratie van persoonsgegevens 
180514: dit document bestaat niet én er is geen sprake van verwerking van persoonsgegevens 
180711 (bijlage 4): Preses biedt onderligger (150325) aan bij kerkenraad 
180711 (bijlage 5): wordt bewaard in het kerkelijke archief. Inhoudelijk bezwaar tegen inzage. […] en bevat geen 
grondslag voor openbaarmaking. Het document is slechts in te zien door twee leden van de kerkenraad. 
190306: scriba verklaart dit document te hebben ontvangen en deze beschikbaar te stellen aan de leden van de 
kerkenraad 
190829: er is geen sprake van verwerking van (onjuiste) persoonsgegevens. 
191223: Er is uitsluitend sprake is van juiste gegevens, van juiste verwerking die passend is voor een 
kerkgenootschap, en van slechts één betrokkene 

 

Verklaringen over document 150612 (vetgedrukte verklaringen zijn onjuist – zie integrale tekst bij verzoek 1) 

180127: alle overige informatie die u vraagt betreft geen registratie van persoonsgegevens 
180514, punt 21: de kerkenraad stelt dat er geen brief van KR-P1 te vinden is 
180711 (bijlage 4): Preses stuurt reflectie over G1 aan kerkenraad t.b.v. besluitvorming 22 juni 
180711 (bijlage 5): Preses geeft reflectie aan kerkenraad. Stuk is voor kennisgeving aangenomen. 
190306: scriba verklaart dit document te hebben ontvangen en deze beschikbaar te stellen aan de leden van de 
kerkenraad  
190829: er is geen sprake van verwerking van (onjuiste) persoonsgegevens. 
191223: Er is uitsluitend sprake is van juiste gegevens, van juiste verwerking die passend is voor een 
kerkgenootschap, en van slechts één betrokkene. 

 

Verklaringen over document 151219 (vetgedrukte verklaringen zijn onjuist – zie voor integrale tekst bij verzoek 1) 

180127: alle overige informatie die u vraagt betreft geen registratie van persoonsgegevens, bovendien zou er 
toestemming nodig zijn van de afzenders omdat hun privacy in het geding is. 
180514: de kerkenraad gaat niet in op het bestaan van deze brief, deze wordt overgeslagen in de bespreking  
180711 (bijlage 4): Preses geeft toelichting bij zijn aftreden. De kerkenraad heeft ‘oordeelsvorming over eiseres’ 
weggelakt. 
180711 (bijlage 5): Bewaard in archief (kwestie eiseres). Wordt na bewaartermijn vernietigd. Het betreft 
vertrouwelijke interne correspondentie binnen de kerkenraad. Betreft verantwoording persoonlijk besluit welke 
voor kennisgeving is aangenomen. 
181119, ad 75: betreft een persoonlijke zienswijze van een kerkenraadslid waarvan de kerkenraad heeft kennis 
genomen.  
181119, ad 88: […] Als een document wordt ontvangen is het de kerkenraad die ontvangt, niet individuele 
kerkenraadsleden. Als een document wordt geproduceerd, is het de kerkenraad die produceert, niet individuele 
kerkenraadsleden. […] 
181122: in een brief aan de gehele gemeente verklaart de kerkenraad over deze brief: Het betreft hier echter stukken 
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die vallen onder het intern overleg en beraad, waaronder twee berichten waarin individuele leden van de 
kerkenraad/moderamen persoonlijke gedachten naar voren brengen. Zij deden dit vanuit het bestaand perspectief 
dat het vertrouwelijke inbreng betrof, uitsluitend bedoeld voor intern (pastoraal) overleg en beraad. Zo is deze 
inbreng ook aan de orde geweest in de kerkenraad.  
190306: scriba verklaart dit document te hebben ontvangen en deze beschikbaar te stellen aan de leden van de 
kerkenraad 
190829: er is geen sprake van verwerking van (onjuiste) persoonsgegevens.  
191223: Er is uitsluitend sprake is van juiste gegevens, van juiste verwerking die passend is voor een 
kerkgenootschap, en van slechts één betrokkene 

 

Verklaringen over document 151231 (vetgedrukte verklaringen zijn onjuist) – de rechtbank had bevolen dat dit 
document samen met document 151219 en nog enkele andere documenten aan mij overlegd moest worden. De 
auteur van dit document is het niet eens met de weergave die de kerkenraad ook namens hem doet en heeft gedaan 
(zie voor integrale tekst kerkelijk archief of website www.mijnkerkinorde.nl)   

180127: er is geen sprake van registratie van persoonsgegevens, maar van informatie-uitwisseling binen de 
kerkenraad, gericht op interne gedachtenvorming, dan wel informatie die geen betrekking heeft op eiseres als 
persoon / de privacy van afzender is in het geding, derhalve is toestemming van de afzender nodig. 
180514, punt 23: deze brief valt onder het ambtsgeheim  
180711 (bijlage 4): er is sprake van verwerking van persoonsgegevens. M1 schrijft brief als reactie op 151219. 
180711 (bijlage 5):  verantwoording persoonlijk besluit, voor kennisgeving aangenomen. Als vergaderstuk bewaard in 
digitaal archief kerkenraad. Betrof bezwaar tegen redengeving praeses voor neerleggen rol praeses. Het betreft 
vertrouwelijke interne correspondentie binnen de kerkenraad, verwoording eigen zienswijze. 
181119, ad 76: betreft een persoonlijke zienswijze van een niet-kerkenraadslid waarvan de kerkenraad heeft kennis 
genomen. 
181119, ad 88: […] Als een document wordt ontvangen is het de kerkenraad die ontvangt, niet individuele 
kerkenraadsleden. Als een document wordt geproduceerd, is het de kerkenraad die produceert, niet individuele 
kerkenraadsleden. […] 
181122: in een brief aan de gehele gemeente verklaart de kerkenraad over deze brief: Het betreft hier echter stukken 
die vallen onder het intern overleg en beraad, waaronder twee berichten waarin individuele leden van de 
kerkenraad/moderamen persoonlijke gedachten naar voren brengen. Zij deden dit vanuit het bestaand perspectief 
dat het vertrouwelijke inbreng betrof, uitsluitend bedoeld voor intern (pastoraal) overleg en beraad. Zo is deze 
inbreng ook aan de orde geweest in de kerkenraad  
190306: scriba verklaart dit document te hebben ontvangen en deze beschikbaar te stellen aan de leden van de 
kerkenraad 
190829: er is geen sprake van verwerking van (onjuiste) persoonsgegevens.  
191223: Er is uitsluitend sprake is van juiste gegevens, van juiste verwerking die passend is voor een kerkgenootschap, 
en van slechts één betrokkene 

 

Verklaringen over document 160415 (vetgedrukte verklaringen zijn onjuist) – dit document betreft een advies van 
VP2. In opdracht van de kerkenraad zou hij een advies opstellen, zie document 160215 voor de opdracht waaraan het 
advies moest voldoen (zie voor integrale tekst kerkelijk archief of website www.mijnkerkinorde.nl).   

180127: geen sprake is van registratie van persoonsgegevens, maar informatie-uitwisseling binnen de KR gericht op 
interne gedachtenvorming, dan wel informatie die geen betrekking heeft op eiseres als persoon en b) dat door het 
overleggen de privacy van de afzenders in het geding is en dat de toestemming van de afzenders nodig is. 
180514, punt 27: er staat niets over eiseres in dit document. Er is door de kerkenraad vertrouwelijke om 
vertrouwelijk advies gevraagd. 
180511, punt 30: zo er al iets over mevrouw G1 in dit advies zou staan. 
180711 (bijlage 4): Op verzoek van kerkenraad geeft VP2 advies over kwestie eiseres (41x haar naam genoemd, dus 
betreft eiseres) 
180711 (bijlage 5): Kerkenraad heeft kennisgenomen van het advies. […] Wordt […] vernietigd. Advies handelt niet 
over het geschil, maar over het functioneren van de kerkenraad. Daarbij speelde diverse actualiteit een rol 
waaronder het bestaan van het geschil. Document is geen door de kerkenraad vastgesteld document maar van 
een externe adviseur. Het betreft een vertrouwelijk advies over het intern functioneren van de kerkenraad.  

http://www.mijnkerkinorde.nl/
http://www.mijnkerkinorde.nl/
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190306: scriba verklaart dit document te hebben ontvangen en deze beschikbaar te stellen aan de leden van de 
kerkenraad 
190503, punt 37: […] biedt ook 'het kerkrecht' geen recht op kennisneming van dit advies. Het kerkelijk bezwaar- 
en beroepsrecht is 'besluitenrecht' en richt zich tegen besluiten van een kerkenraad of andere kerkelijke 
vergadering. 
190829: er is geen sprake van verwerking van (onjuiste) persoonsgegevens.  
191223: Er is uitsluitend sprake is van juiste gegevens, van juiste verwerking die passend is voor een 
kerkgenootschap, en van slechts één betrokkene 

 
Wettelijk kader verzoek 2 en 3  
Ik wil je er op wijzen dat je op grond van AVG-wetgeving en ook andere wetgeving gehouden bent aan het inwilligen van 
mijn verzoeken. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 21, legt aan proces-voerende partijen op om alle 
feiten die voor de beslissing van belang zijn volledig en naar waarheid aan te voeren. Als deze verplichting niet nageleefd 
wordt, kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. 
 
In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: “Hij die een geschrift dat bestemd 
is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft".   
 
NB: Los van alle wettelijke kaders is het je natuurlijk ook bekend dat je volgens de bijbelse normen geen vals getuigenis 
mag afleggen, dat je geen onderscheid maakt op basis van status, dat je eerlijkheid en recht doen zult nastreven en de 
naam en goede eer van je naaste zal bevorderen en beschermen om op die manier naar de ware vrede in Christus te 
streven. 
 
Ad verzoek 3  
Van jou verwacht ik de bereidheid om de verantwoordelijkheid op te pakken en aan de gemeente te laten weten dat de 
eerdere verklaringen onjuist waren. Ik kies er op dit moment voor om me te beperken tot het verzoek tot het rectificeren 
van de brief die door de kerk(enraad) en door jou als lid van de kerkenraad in november 2018 aan de volledige gemeente 
is gestuurd. Ook deze brief is hierna integraal opgenomen. Een voorstel voor rectificatie kan aan mij worden voorgelegd 
binnen de aan het slot van deze brief genoemde termijn. De onjuist verstrekte informatie is vetgedrukt. Als gevolg van 
deze brief is ons kerkelijk leven in WP1 verwoest.  
 

Document 150612, de kerkenraad schrijft aan de gehele gemeente de volgende brief: 
 

Interne brief aan de gemeente 
 
WP1, 19 november 2018 
 
Beste leden van onze gemeente, 
broeders en zusters in de Heer, 
 
Het is met verdriet en pijn in ons hart dat wij u via dit schrijven wat meer openheid geven over een al zo'n 
vier jaar durend conflict dat niet tot een oplossing lijkt te komen. Tot nu toe heeft de kerkenraad over deze 
kwestie de gemeente niet inhoudelijk geïnformeerd. Inmiddels zijn de namen van betrokkenen openbaar 
geworden. Ook heeft de rechtbank een uitspraak gedaan. Op 12 november 2018 heeft de kerkenraad 
besloten tegen die uitspraak in appel te gaan. We vinden het daarom belangrijk dat u nu op hoofdlijnen 
weet wat er speelt. Liever hadden wij gezien dat de kwestie al lang uit de wereld zou zijn en dat we u 
hiermee niet zouden hoeven te belasten. 
 
Het conflict 
In het besef dat met een korte duiding onvoldoende recht gedaan wordt aan alle details van deze zaak, 
willen wij toch kort aangeven wat er feitelijk speelt in dit conflict. Zo'n vier jaar geleden ontspon zich een 
discussie tussen het moderamen en G1 over afspraken rondom de liturgie. Dit leidde bij beide(n) tot 
onvrede over de wederzijdse bejegening. Fouten gemaakt door de kerkenraad droegen bij tot de escalatie 
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van het conflict in de periode 2015-2016. 
 
In november 2016 heeft de kerkenraad zijn excuses aangeboden richting G1 en aangegeven wat van zijn 
kant beter had gekund en gemoeten. Deze excuses hebben bijgedragen aan verzoening, bereikt tijdens 
een gesprek in januari 2017. 
 
Na afloop van dat gesprek hebben we met elkaar Christus gedankt voor de verzoening en hebben we 
elkaar de hand gegeven. We waren blij en opgelucht dat we elkaar in de Heer gevonden hadden. Helaas 
bleek daarna al snel dat er geen punt achter de kwestie gezet kon worden toen er geen overeenstemming 
bereikt kon worden over het gespreksverslag en over de communicatie naar de gemeente. Op een 
bepaalde manier leek het erop alsof het conflict weer terug bij af was. 
 
De rechtszaak 
In 2017 heeft G1 de kerkenraad gevraagd om inzage te krijgen in haar persoonsgegevens. De kerkenraad 
heeft haar daarop de in de ledenadministratie opgenomen persoonsgegevens verstrekt, omdat dat de 
enige gegevens zijn die op persoon zijn na te slaan. De kerkenraad wilde geen stukken verstrekken voor 
zover het vertrouwelijke documenten betrof, uitsluitend bedoeld voor intern overleg en beraad dan wel 
stukken met persoonlijke gedachten van leden van de kerkenraad. 
 
Vervolgens heeft G1 inzage in de kerkenraadsdocumenten waarin persoonsgegevens van haar zouden 
(kunnen) zijn opgenomen, geëist bij de rechtbank met een beroep op de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp), in welke wet het inzagerecht is opgenomen. Zij werd inmiddels bijgestaan door 
M1, die in zijn hoedanigheid als voorzitter van de diakenen indertijd deel uitmaakte van het moderamen en 
kennis had van tal van stukken ter zake. De rechtbank heeft medio 2018 geoordeeld dat van de gevraagde 
80 stukken, waarvan G1 een aanmerkelijk aantal al in haar bezit had, een viertal stukken aan haar ter 
inzage moet worden gegeven (uiteraard voor zover het gegevens over haar persoon betreft). 
 
Het betreft hier echter stukken die vallen onder het intern overleg en beraad, waaronder twee berichten 
waarin individuele leden van de kerkenraad/moderamen persoonlijke gedachten naar voren brengen. 
Zij deden dit vanuit het bestaand perspectief dat het vertrouwelijke inbreng betrof, uitsluitend bedoeld 
voor intern (pastoraal) overleg en beraad. Zo is deze inbreng ook aan de orde geweest in de kerkenraad. 
Over vergelijkbare stukken oordeelde de rechtbank dat deze - in lijn met dit perspectief - niet ter inzage 
behoefden te worden gegeven, juist omdat er sprake was van persoonlijke gedachten ten behoeve van 
intern overleg en beraad. 
 
Een overhandiging van eerder genoemde twee berichten acht de kerkenraad om principiële 
overwegingen onjuist. Als deze uitspraak van kracht blijft, dan kan (hier en elders) met een beroep hierop 
door leden van een kerk inzage worden gevraagd én verkregen in stukken die uitsluitend bedoeld zijn voor 
intern overleg en beraad (precedentwerking). Zorgvuldige uitoefening van het ambtswerk wordt 
daarmee vrijwel onmogelijk. Desgevraagd is ons geadviseerd om tegen de uitspraak van de rechtbank 
appel aan te tekenen bij het Hof. 
 
Na breed beraad en de nodige aarzelingen heeft de kerkenraad dan ook daartoe besloten. We doen dat in 
het besef dat hieraan ook veel nadelen kleven: (een deel van) het geschil met G1 blijft voortduren, we 
moeten weer extra tijd besteden aan deze juridische zaak, er zijn kosten mee gemoeid, de gemeente wordt 
er mee belast,.... Voor de kerkenraad is het hiervoor genoemde principiële punt echter doorslaggevend. 
Bovendien is de kerkenraad van mening dat onverkorte uitvoering van de gerechtelijke beschikking niet zal 
leiden tot een oplossing van de kwestie. 
 
Inroepen hulp van de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG) 
Aangevraagde hulp bij de classiskerken (visitatoren) heeft tot diverse gesprekken en overleg geleid, maar 
dit traject heeft helaas niet voor een oplossing gezorgd. 
 
Door G1 is het geschil vervolgens ter behandeling voorgelegd aan de ICG. Deze heeft gesprekken gevoerd 
met beide 'partijen'. Van de kant van de kerkenraad is eind oktober nadrukkelijk aangegeven dat we ons 
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willen blijven inzetten voor verzoening, voortbouwend op de verzoening zoals in het eerder genoemde 
gesprek in januari 2017 bereikt is. Daarbij heeft de raad aan de ICG aangegeven dat het uitdiepen van 
verschillen van inzicht over feiten en belevingen vóór het moment van januari 2017 niet leidt tot meer 
wederzijds begrip en niet tot verzoening. Bovendien acht de kerkenraad het onbijbels om terug te gaan 
naar een periode vóór dat verzoeningsmoment. Het zou de oprechtheid van dat moment ontkrachten 
en een miskenning zijn van het wonder dat daar in Christus mocht plaatsvinden. We zijn in afwachting 
van een definitieve reactie van de ICG en of en welke mogelijkheden de ICG ziet voor een vruchtbare 
behandeling. 
 
Gebed 
We begonnen deze brief met de opmerking dat deze zaak ons zeer verdriet. In plaats van ons allen te 
richten op de positieve energie die het Evangelie ons geeft, gaat veel energie naar deze kwestie. Dit raakt 
de hele gemeente en in het bijzonder alle direct betrokkenen en die gemeenteleden die niet zelf 
rechtstreeks bij het conflict betrokken zijn, maar voor wie het toch dichtbij komt. 
 
Wij vragen u om te bidden voor een spoedige beëindiging van het geschil en om zich vooral te blijven 
richten op het leveren van een bijdrage aan het vandaag- gemeente-van-Christus-zijn. Daar hebben we de 
energie van de Geest van onze God al hard genoeg bij nodig! Dat Hij ons die maar in overvloed daartoe 
mag geven! 
 
Namens de kerkenraad, 
 
met christelijke groet, 
 
KR-S2.3, scriba 2 
 

Document 181122 – vereiste rectificaties, met daarin o.a. verwerkt: 

• Vetgedrukte tekst dient gerectificeerd te worden;  

• Het hoger beroep werd door jou (de kerkenraad) ingesteld om te voorkomen dat ik brief 151219 in handen 
zou krijgen, zo werd ook ter zitting bevestigd;  

• De wijze waarop de kerkenraad zich als slachtoffer presenteert zie ik als schaamteloos als je bedenkt hoe er 
over de inhoud van documenten onjuiste informatie wordt verspreid en hoe er een vals getuigenis over 
medekerkleden wordt afgelegd 

• Op eerdere data is helaas nooit verzoening bereikt, zie bv. document 170403 waarin de kerk(enraad) dit zelf 
ook aangeeft; 

 
Binnenkerkelijke vaststellingen zijn onder andere: 

• De brieven die de kerkenraad aan de gemeente heeft geschreven zijn onjuist op inhoud; 

• De informatie die de kerkenraad aan diverse commissies (visitatoren en ICG) heeft gegeven, was misleidend; 

• De weigering van de kerkenraad om transparant te willen zijn, staat elke mogelijke bijbelse verzoening in de weg; 

• Op meer dan enkel de genoemde data heeft de preses geweigerd met ons op transparante wijze in gesprek te 
gaan, dit kan wanneer nodig dus aangevuld worden; 

• Het waardevolle ambtsgeheim is door de kerkenraad gebruikt om het deksel op een beerput te houden en de 
doofpotcultuur in stand te houden;  

• De procesorde, zoals vastgelegd in de kerkorde, is meerdere malen niet nageleefd. Onze bezwaren tegen 
besluiten zijn niet eens in behandeling genomen; 

 
Buitenkerkelijke vaststellingen zijn onder andere (NB: ‘vals’ betekent ‘onjuist’): 

• De verklaringen van de kerk(enraad) bij de rechtbank waren vals; 

• De verklaringen van de kerk(enraad) bij het gerechtshof betreffen eveneens valse verklaringen; 

• De verklaringen van de kerk(enraad) in de datalekmelding zijn vals; 

• De verklaringen van de kerk(enraad) richting de pers zijn vals; 
 
Overige vaststellingen zijn o.a.: 
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❖ Bij herhaling wenst de kerkenraad niet op transparante wijze te spreken over wat er aan informatie is gedeeld. 
Op reeds genoemde data heb ik de kerkenraad gevraagd om onder de voorwaarde van volledige transparantie 
elkaar te kunnen spreken. De kerkenraad heeft dit categorisch afgewezen of is voorbijgegaan aan de enige 
logische voorwaarde die had kunnen leiden tot verzoening; 

❖ De kerk(enraad) heeft geen omissies aangedragen inzake de documentatie op de website 
www.mijnkerkinorde.nl. De kerk(enraad) is hiertoe wel uitgenodigd, zie document 190715. Ik heb me dus (met 
toestemming vanwege copyrights) op die documentatie kunnen baseren, in samenhang met de lijst die ik op 14 
juni 2018 ontving van de Rechtbank (180614). Kort daarna ontving ik ook de bijlagen 4 en 5 van de kerkenraad 
(180711), zodat namen voluit bekend zijn bij mij. Dat stelt me in staat om documenten vrijwel integraal weer te 
kunnen geven. Dezelfde website stelt jou in staat om alle documenten makkelijk op te kunnen zoeken; 

❖ Op grond van artikel 17 AVG is het de gegevensverwerker namens de kerk niet toegestaan om documenten te 
verwijderen waarin subjectieve en/of objectieve persoonsgegevens van mij verwerkt zijn. Ik stel vast dat de 
kerkenraad volgens zijn eigen verklaring dit echter wel heeft gedaan zonder mijn instemming; Bovendien is mij in 
de afgelopen weken gebleken dat er zelfs buiten de kerkenraad nog integrale (niet geanonimiseerde) 
documenten in omloop zijn die eveneens subjectieve en/of objectieve persoonsgegevens van mij bevatten. 

❖ De kerkenraad laat zich tot op heden niet aanspreken op gedrag dat niet passend is binnen een kerk en beticht 
degenen die daar op durven te wijzen van ontoelaatbaar gedrag. Zo bestrijd ik dan ook de tuchtmaatregel die u 
op zaterdagavond 5 augustus heeft uitgevaardigd aan een mede-kerklid en broeder van u en mij; 

❖ Het is verdrietig om vast te stellen dat verzoening er naar de mens gesproken ‘niet meer in zit’. Dat ontslaat echter 
niemand van de betrokkenen om zich daarvoor blijvend in te spannen in woorden, gebeden en in daden. 

 
Zonder transparantie is verzoening onhaalbaar 
Al vanaf 2015 heb ik pogingen gedaan om op transparante wijze in gesprek te kunnen komen met de kerkenraad. Helaas 
is het niet gelukt om de kerk(enraad), zelfs niet nadat er excuus gemaakt was voor onjuiste informatie die verspreid was, 
die onjuiste informatie te laten delen. De weigeringen hebben me zelfs genoopt tot het doen van een inzageverzoek. Mijn 
inzageverzoek is door de kerk(enraad) namens de gemeente bestreden bij de rechtbank en bij het gerechtshof. De 
rechterlijke macht heeft echter op basis van door mij aangedragen reeds bestaande jurisprudentie vastgesteld dat 
documenten die over mij handelen op grond van wetgeving ter inzage aan mij toekomen. Ik had/wij hadden toen nog de 
hoop en de verwachting dat een open en eerlijk gesprek met (leden van de) kerkenraad mogelijk zou zijn. Zo heb ik dat 
ook aan de kerk(enraad) meerdere keren beschreven. In het afgelopen jaar is mij pas duidelijk geworden in welke 
vérgaande mate de door jou verdedigde zogenaamd ‘pastorale’ brieven mij schade hebben toegebracht. Het doet me 
enorm zeer dat je verdedigt dat ik een egocentrische narcist zou zijn. En waarom doe je dat stiekem? Ik ben ontsteld over 
de hoeveelheid leugens en halve waarheden er door jou aan de gemeente zijn verspreid. Ergens hoop ik nog steeds dat je 
tot inzicht komt dat je verkeerd hebt gehandeld door het afleggen van valse getuigenissen bij diverse instanties, maar ook 
ten overstaan van God. Mijn verzoeken aan jou en aan de kerkenraad die gericht waren op transparantie zijn echter alle 
afgewezen of onbeantwoord gebleven, zie bv. de volgende documenten van het afgelopen jaar (jj-mm-dd): 
 

190408   we (G8 en ik) geven aan dat elk kerkenraadslid welkom is;  
190523   we vragen de kerkenraad om een gesprek; 
190605.1  Kerkenraad besluit ons gespreksverzoek af te wijzen; 
190618.2a    we maken bezwaar tegen het besluit van de kerkenraad en vragen opnieuw om gesprek; 
190901   we roepen de kerkenraad op om het transparante gesprek aan te gaan; 
190903.2ab   de kerkenraad wijst ons gespreksverzoek 190605 opnieuw af; 
190928    kerkenraad gaat niet in op de voorwaarde transparantie bij gesprek; 
191030   we herhalen oproep tot transparant gesprek 190901 tevergeefs 
191111   kerkenraad gaat opnieuw niet in op het verzoek een transparant gesprek te voeren; 
191116   we herhalen onze oproep tot het aangaan van een transparant gesprek; 
191119   de kerkenraad laat weten geen besluit te hebben genomen; 
191224   de kerkenraad gaat niet in op het voeren van een transparant gesprek, maar geeft eigen 

  voorwaarden aan; 
191230   mijn advocaat ontvangt bericht van de kerkenraad inzake de uitvoering arrest waaruit duidelijk 
   wordt dat het dringende advies van het gerechtshof niet is opgevolgd; 
200115   mijn advocaat geeft omissies in uitvoering arrest aan en maakt bezwaar tegen het  

kerkenraadsbesluit van 2 december 2019; 
200119   we schrijven de kerkenraad aan en melden nogmaals het gemaakte bezwaar; 
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200207   preses van de kerkenraad wordt uitgenodigd voor persoonlijk gesprek; 
200210   de preses wijst elke vorm van communicatie af; 
200409   de kerkenraad veroordeelt onze handelwijze en laat het daarna aan God over, gaat niet in op 

bezwaar; 
 
Bezwaar niet behandeld 
Op 15 januari 2020 heeft mijn advocaat bezwaar aangetekend bij de kerkenraad op het door hem op 2 december 2019 
genomen besluit (door mijn advocaat op 30 december ontvangen) tot slechts gedeeltelijke uitvoering van het arrest van 
het gerechtshof. Het dringende advies van het gerechtshof rondom de uitvoer van het arrest is door de kerkenraad 
genegeerd, de advocaat van de kerkenraad heeft zich bovendien teruggetrokken en gaf aan de belangen van de 
kerkenraad niet langer behartigen. Mijn bezwaar is niet in behandeling genomen, ondanks dat ik de kerkenraad daar nog 
een keer naar gevraagd / op gewezen heb. De procesorde zoals vastgelegd in de kerkorde is derhalve niet gevolgd.  
 
Doorslag voor dit verzoek 
De spreekwoordelijke druppel die de aanleiding voor deze brief vormt, is jouw besluit van 5 september 2020. Door dit 
besluit is een tuchtmaatregel opgelegd aan een gemeentelid dat níet onder tucht staat. Hoewel ik begrepen heb dat het 
besluit is genomen namens het moderamen (een moderamen heeft niet eens besluitbevoegdheid), heb jij dit besluit als 
kerkenraadslid overgenomen. Hieruit wordt voor mij pijnlijk duidelijk dat de kerkenraad nog steeds oordelen uitspreekt 
op een wijze die niet passend is binnen een kerkgemeenschap. In de argumentatie van je besluit wordt duidelijk hoe je als 
kerkenraad leden uitsluit van de gemeente en daarmee wordt het hart van een broeder bewust geraakt. Is de kerk 
misschien van de kerkenraad of ligt het anders?  
 
Verantwoordelijk 
Waarom richt ik mijn verzoek aan jou? Nu duidelijk is dat de verklaringen die zijn gedaan door en namens jou in vergaande 
mate onjuist zijn, is het noodzakelijk dat je de bijbehorende aansprakelijkheid voor de gevolgen erkent en aanvaardt. Je 
hebt tot op heden de inhoud verdedigd, niet weerlegd en onder het mom van pastoraat de gemeente misleid. Voor ons 
gezin en voor mij in het bijzonder zijn de gevolgen ernstig (geweest). Het sociale isolement waarin wij terechtkwamen 
heeft tot depressieve klachten, maar daarnaast ook voor fysieke klachten en aandoeningen geleid. Daarnaast hebben de 
– vooral vanwege jouw valse verklaringen – onnodige rechtszaken tot aanzienlijke kosten geleid. Mijn integriteit is blijvend 
aangetast en ik besef dat het voor mij nooit meer zal worden ‘hoe het was’. Inmiddels heb ik op basis van de afgelopen 
jaren eigenlijk de hoop opgegeven dat je nog verantwoordelijkheid wilt nemen, maar tóch doe ik je hierbij alsnog de 
oproep om die verantwoordelijkheid voluit te nemen. Het is ook een diepe wens van mij dat de GKV (of NGK, maakt voor 
mij niet uit) weer de kerk wordt waar ik me ook thuis voelde en veilig wist. Ik hoop dat je er naar streeft veiligheid te bieden, 
ook en met name voor onze kinderen.  
Inmiddels kerk ik/kerken wij al geruime tijd elders en dat is gezien de verhoudingen, maar ook vanwege de pijn en het 
leed, nu beter. Wel mis ik elke dag het contact met jou en anderen, ik mis het geven van catechisatie, ik mis het maken 
van muziek met de andere muzikanten, ik mis het organiseren van projecten, het vormgeven aan feestelijke diensten en 
ik mis het spelen en zingen tot Gods eer in de kerk. Wat was het een feest om samenzang te mogen begeleiden. En wat 
gaf het een pijn en verdriet toen me dat werd afgenomen. 
 
Oproep en uitnodiging 
Al vele malen heb ik de oproep aan de kerkenraad gedaan om zich te bezinnen op zijn handelen. Dat heeft niets uitgericht. 
Ik houd de kerkenraad als geheel, maar ook jou persoonlijk als kerkenraadslid (mede-) verantwoordelijk en daarmee 
aansprakelijk voor wat er aan schade is (en nog steeds wordt) aangericht. Uiteraard besef ik dat de oorzaak van dit onheil 
aanvankelijk niet bij jou ligt, maar dat maakt je helaas niet minder verantwoordelijk. Over die schade hebben we, G8 en ik, 
al diverse keren geschreven, maar daarin hebben we de kerkenraad niet bereikt, misschien zelfs het tegendeel. Het reeds 
geschetste beeld over mij/ons is kennelijk ook niet meer terug te draaien, want er heeft jarenlang framing plaatsgevonden 
en dit heb je overgenomen en geaccepteerd. De kerkenraad heeft zich daarnaast blijvend ingespannen om te verhullen 
dat er sprake is van ernstige verminking en misbruik van het ambtsgeheim.  
Naast alle onuitwisbare schade die als gevolg hiervan in ons gezin is ontstaan, werpt dit ook een smet op het verlossende 
werk van Christus. De kerk is echt te schande gemaakt. Nu een bijbelse verzoening met de kerkenraad niet meer mogelijk 
lijkt te zijn, wil ik jou oproepen om je als drager van het ambt in te spannen om recht te doen en om de echte vrede te 
zoeken.  
 
College van visitatoren en ICG 
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Deze en andere overwegingen vormen samen de reden dat deze brief met een korte toelichting ook aan het college van 
visitatoren van de classis WP1-Gorinchem en aan de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing wordt opgestuurd. Het is 
gebruikelijk dat moeiten in een gemeente besproken kunnen worden en van advies kunnen worden voorzien. Daar de 
visitatoren en de ICG reeds eerder betrokken waren in deze casus, is het goed om het vervolg daarvan ook daar neer te 
leggen. Tot op heden hebben zowel de visitatoren en de ICG als ook de rechterlijke macht geen kennis genomen van de 
hierboven integraal overgenomen documenten en deze derhalve ook niet kunnen toetsen aan jouw verklaringen 
daarover.   
 
Psychische gesteldheid 
Kortom, wanneer je deze brief goed tot je door laat dringen besef je dat er dus uiteindelijk meer nodig is dan slechts het 
rectificeren van (onjuiste) objectieve en subjectieve persoonsgegevens in het kerkelijk archief. Ik ga er op dit moment van 
uit dat je zult twijfelen aan de juistheid van wat ik je in deze brief voorleg over mijn gesteldheid. Om die reden ben je dan 
ook van harte welkom om de onderzoeksrapporten over mijn psychische gesteldheid bij mij thuis, evt. in het bijzijn van 
een getuige, door te nemen. Ik vind echter niet dat ik het nu nog verplicht ben aan je om mijn juiste gegevens op dit 
moment met je te delen, daarvoor is het vertrouwen te veel, maar ook veel te lang beschaamd. 
 
Reactietermijn 
De wet schrijft voor dat ik binnen een maand na ontvangst van deze brief van jou en van de kerkenraad een inwilliging van 
het verzoek moet ontvangen (artikel 12.3 AVG). Gelet op de omvang van mijn verzoek vind ik het echter redelijk om die 
termijn te verlengen tot 31 december 2020.  
Mocht ook die termijn te kort zijn, dan ben ik bereid om in te gaan op een schriftelijk verzoek om enige verlenging van de 
termijn. Daarmee stel ik je ruimschoots in de gelegenheid om kennis te nemen van de inhoud van diverse documenten 
waarvoor jij als lid van de kerkenraad, naast de collectieve verantwoordelijkheid, ook verantwoordelijk bent en waarvoor 
ik je ook persoonlijk aansprakelijk houd.  
 
In de hoop en verwachting een tijdige reactie van je te mogen ontvangen, in Christus verbonden,  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
 
G1 
 
 
 
Bijlagen:  1 – wetgeving AVG  

2 – verklaring d.d. 6 maart 2019 omtrent verwerking en beschikbaar stellen dossier  
 
PS: Een kopie van deze brief is verzonden aan het college van visitatoren en aan de ICG. 
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Bijlage 1 
 
artikel 16 AVG: recht op rectificatie persoonsgegevens: 
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende 
onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het 
recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te 
verstrekken. 
 
Artikel 12 lid 2 AVG:  
De verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uitoefening van de rechten van de betrokkene uit hoofde van de artikelen 
15 tot en met 22. In de in artikel 11, lid 2, bedoelde gevallen mag de verwerkingsverantwoordelijke niet weigeren gevolg te 
geven aan het verzoek van de betrokkene om diens rechten uit hoofde van de artikelen 15 tot en met 22 uit te oefenen, 
tenzij de verwerkingsverantwoordelijke aantoont dat hij niet in staat is de betrokkene te identificeren. 
 
Artikel 12 lid 3 AVG: 
De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van 
het verzoek krachtens de artikelen 15 tot en met 22 informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk 
van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee 
maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van 
het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de 
informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt. 
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